
 

                                  

     

COMUNICADO 

   

A TODOS OS MOTORISTAS DO SECTOR 
EMPRESARIAL DO ESTADO 

 

FIM DOS CORTES SALARIAIS 
 
Como é do conhecimento geral, o SNM esteve reunido com todos os Grupos Parlamentares, nomeadamente 
com o PS, o BE, o PCP e o PSD.  
 

Durante essas reuniões o SNM teve a oportunidade de expor as suas preocupações relativamente às graves 
dificuldades económico-financeiras que os trabalhadores começaram a passar por força dos cortes salariais 
impostos pelo Governo anterior. Consequentemente, um número significativo de trabalhadores viram-se na 
impossibilidade de cumprir com as suas obrigações contratuais.  
 

Todos os Grupos Parlamentares mostraram-se sensíveis a este assunto e assumiram, perante o SNM, o 
compromisso de tomar em consideração as nossas preocupações. 
 
O SNM não tem dúvidas de que estes problemas foram devidamente tomados em linha de conta, 
nomeadamente pelo PS e pelo PCP.  
 
Como é do conhecimento geral, o PS apresentou uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado com a 
finalidade de pôr termo aos cortes salarias. Nesta medida, o SNM considera que tal alteração vai de encontro 
às nossas preocupações, e que apenas com a reposição dos Direitos dos Trabalhadores, o Estado recupera a 
sua credibilidade.  
 

É de notar que o SNM reconhece que a proposta apresentada pelo PCP, acolhe igualmente as preocupações 
manifestadas pelos trabalhadores. 
 

No entender do SNM, os contratos têm que ser cumpridos independentemente das opiniões políticas e de 
quaisquer juízos dos que se autoproclamam “defensores da Constituição da República” como é o caso do 
Tribunal Constitucional. Este Tribunal, que zela pelo cumprimento da Constituição e dos Direitos dos 
Trabalhadores, é o mesmo que emite Acórdãos desprovidos de conhecimento integral da realidade vivida por 
estes.  
 
Assim e na sequência do exposto, vem o SNM dar conhecimento do que foi aprovado até ao momento: 
 

1 – Reposição do pagamento do Trabalho Suplementar, do Sub de Alimentação e do Trabalho Noturno 
conforme o previsto nos AE’s e CCT’s aplicáveis; 
 

2 – Fim do congelamento das carreiras profissionais e do congelamento da atribuição de novas diuturnidades 
ou anuidades conforme o também previsto nos AE’s e CCT’s aplicáveis. Estes descongelamentos serão feitos 
de forma progressiva (50% a partir de 1 de Julho de 2017 e o restante a partir de 1 de Janeiro de 2018). 
 

3 – O Sub. de Natal de 2017 será pago de duas maneiras, metade em duodécimos e a outra metade no final 
de Novembro.      
 

Este é o trabalho FEITO pelo SNM.  
 Como todos os Motoristas sabem, o SNM prefere mostrar trabalho FEITO do que perder tempo a iludir 

os trabalhadores com discursos que não correspondem à realidade. 
 

 

SNM, 27 de Novembro de 2016 
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